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Ochrana životního prostředí a sport rozvíjejí příhraniční
region
Schváleno sedm dalších česko-saských projektů
V rámci přeshraničního Programu spolupráce Česká republika - Svobodný
stát Sasko 20142020 bude možné zrealizovat dalších sedm projektů. Na
svém zasedání v saském Herrnhutu schválil Monitorovací výbor programu
společné česko-saské projekty, které Evropská unie podpoří částkou
10,1 milionů EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
„Projekty, které náš program podporuje, přispívají k tomu, že se Česko
a Sasko v rámci Evropy sbližují, že státní hranice již nerozdělují, ale spojují",
zdůraznil saský státní ministr Thomas Schmidt. „Rozmanitost aktuálně
schválených projektů velmi dobře ukazuje, jak dobře lidé na obou stranách
hranice vnímají evropskou myšlenku.“
Čtyři projekty se zabývají přeshraniční ochranou přírody, půdy a životního
prostředí, resp. zpřístupněním programové oblasti pro šetrnou turistiku.
Přitom má zůstat zachována biologická rozmanitost v pohraničí a turistické
cíle mají být zpřístupněny ekologickým způsobem.
Město Hranice, Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje a Saský
zemský úřad pro silniční výstavbu a dopravu v Plavně (Plauen) tak například
obnoví historickou přeshraniční silnici mezi městy Hranice a Bad Elster.
Vznikne tak moderní a bezpečné silniční spojení obou měst, zajišťující
kvalitní napojení na regionální a nadregionální silniční síť a síť cyklostezek
a turistických stezek, které umožní čilý cestovní ruch a rozvoj společenských
kontaktů v celém regionu. Tento projekt bude Evropskou unií podpořen
částkou ve výši zhruba 6,7 milionů EUR.
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Technická univerzita v Drážďanech, státní podnik lesního hospodářství Staatsbetrieb
Sachsenforst a zemský úřad okresu Saské Švýcarsko - Východní Krušnohoří se
společně s Krajským úřadem Ústeckého kraje, sdružením "Ametyst" a státním
podnikem Lesy České republiky angažují v ochraně vyhynutím ohroženého tetřívka
obecného (Tetrao tetrix) ve východních Krušných horách. V rámci projekt "TetraoVit"
budou připravována přeshraniční opatření v oblasti managementu stanovišť a opatření
pro revitalizaci rašelinišť v lokalitě Grenzgraben na vrchovišti Georgenfelder
Hochmoor. Tento projekt bude Evropskou unií podpořen částkou ve výši zhruba
448 000 EUR.
Společně s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se Technická
Univerzita v Drážďanech bude věnovat ochraně a záchraně skalních a horninových
biotopů a biotopů na nevyvinuté půdě, které vznikly v důsledku důlní činnosti
a zemědělství v Krušných horách. Obě univerzity připraví přeshraniční koncepce pro
zachování těchto typů biotopů, na vybraných plochách v Česku a v Sasku zrealizují
opatření v oblasti péče o biotopy a stabilizace jejich populace a v botanických
zahradách v Ústí nad Labem a v Drážďanech založí záchovné kultury vybraných
druhů rostlin. Tento projekt bude Evropskou unií podpořen částkou ve výši zhruba
439 000 EUR.
Další tři projekty zlepší kapacity veřejných institucí a zájmových organizací a podpoří
tak efektivní veřejnou správu.
Tak například sportovní klub FSV Zwickau a 1. FC Karlovy Vary – mládež vybudují
a rozvinou v rámci svého projektu "Hra bez hranic - fotbal spojuje" interkulturní
fotbalovou síť, která má být ve střednědobém výhledu rozšířena o další sportovní
kluby. Sportovní nabídka těchto klubů bude rozšířena a bude profesionalizován trénink
všech věkových kategorií. Kromě sportovních dovedností si zúčastnění mladí lidé
osvojí i interkulturní a jazykové dovednosti. Tento projekt bude Evropskou unií
podpořen částkou ve výši zhruba 776 000 EUR.
Do roku 2020 je pro přeshraniční projekty v oblastech ochrany proti povodním,
požárům a katastrofám, zachování a ochrany společného přírodního a kulturního
dědictví, cestovního ruchu, vzdělávání, podpory dialogu mezi kulturami a partnerské
spolupráce k dispozici celkem 186 mil. EUR. Jedná se o prostředky Evropského fondu
pro regionální rozvoj (EFRR) a národní příspěvky obou zemí.
Od zahájení programu v červenci 2015 bylo z těchto celkových prostředků poskytnuto
již přibližně 142 milionů EUR na 117 přeshraničních projektů.
Informace k Programu spolupráce a nabídce konzultací k podmínkám pro
přiznání dotace naleznete na www.sn-cz2020.eu
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